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VECOM PROMINENT AANWEZIG BIJ UITREIKING MARITIME INNOVATION 
AWARD 2002  
   

Op maandag 14 april 2003 heeft demissionair minister De 
Boer van Verkeer en Waterstaat gezegd het initiatief van het 
Maritiem Innovatie Risicofonds (MIR-fonds) te waarderen. 
‘Innovatie is en blijft een must in de maritieme sector’, aldus 
De Boer. De Boer was door Holland Marine Equipment 
uitgenodigd om de Maritime Innovation Award 2002 uit te 
reiken. 

 
Dhr. A.M. Breeman (Algemeen Directeur van Vecom, 
2e van links) in gesprek met demissionair minister De 

Boer 
Tijdens het officiële gedeelte voorafgaand aan de uitreiking presenteerden de drie genomineerden 
hun innovaties. Naast de genomineerden gaven de winnaar van vorig jaar (Rubber Design BV) en de 
winnaar van de Timmersprijs (Van Voorden BV) een presentatie. De heer Visser van Rubber Design 
BV gaf zijn ervaringen als winnaar op een spraakmakende wijze weer. Vervolgens gaf prof.dr.ir. N. 
Wijnolst, voorzitter van Nederland Maritiem Land, een presentatie over de belangrijke rol van leader 
firms in de gehele maritieme industrie. Tevens overhandigde hij de publicatie aan demissionair 
Minister De Boer. Na zijn toespraak overhandigde de minister de awards (beschikbaar gesteld door de 
winnaar van vorig jaar) aan de twee winnaars, NovaTug BV en Holvrieka Nirotta BV. Tijdens deze 
overhandiging waren 200 personen aanwezig, afkomstig van maritieme toeleveranciers, 
scheepswerven, rederijen, overheden en de pers. Ook Vecom Metal Treatment was aanwezig. Er 
werden bovendien televisie -opnames gemaakt voor de serie Waterwerk, die later dit jaar wordt 
uitgezonden.   

Voorafgaand en na afloop van de presentaties en uitreiking vond de Innovatiemarkt plaats, waar 
verscheidene inzenders hun innovatie toonden. Het netwerkgehalte lag tijdens deze activiteit zeer 
hoog. Veel belangstelling ging uit naar de stand van VECOM en de daar opgestelde koeler van de 
firma Enalco die aan één zijde gebeitst was en aan de andere zijde nog verkleuring vertoonde na het 
lassen. Op innovatief gebied werd er door VECOM verder nog een metaaloppervlakte 
behandelingsmethode getoond om medisch instrumentarium weer in optimale staat te doen verkeren 
middels elektrolytisch polijsten.   
   

 

Het ministerie van economische zaken was uitermate verbaasd 
dat ziekenhuizen het medisch instrumentarium nog niet op grote 
schaal willen laten behandelen door VECOM ondanks de enorme 
kostenbesparingen, maar in plaats hiervan nog altijd gebruikt 
materiaal na verloop van tijd vervangen door nieuw. (Meer 
hierover kunt u lezen op onze website www.vecom.nl onder 
Nieuws, Publicaties, in het artikel “Roestvrij staal bestaat niet”, 
Medisch nieuws, oktober 2002).   
Al met al mag gezegd worden dat de jaarlijkse Maritime Innovation 
Award een belangrijke bijdrage levert aan de stimulering van 
innovatie binnen de maritieme sector, ook op 
metaaloppervlaktebehandelings-gebied. De inschrijving voor de 
volgende Maritime Innovation Award start tijdens Europort 2003 in 
november.  
  

Als u meer informatie wilt, kunt u het ons laten weten via e-mail :  duijn@vecom.nl 
 


